
 

Data Evento Horário Local Organização Contato 

3 

JORNADA INOVAMACK 

11 horas 

Canal do 
INOVAMACK 

no YouTube 

CIT (11) 2114-8074 

Este Festival Virtual de Inovação e 
Empreendedorismo da 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, ocorrerá entre os dias 
3 a 5 de novembro e trará várias 
palestras, workshops e mesas-
redondas, com diversos 
palestrantes. 

Transmissão:           

https://www.youtube.com/chan
nel/UCi3dUsLmDw-
CIqEFrxAgA9A 

3 

UMA CONVERSA SOBRE O LIVRO 
"TORNAR-SE NEGRO" 

18h30 Google Meet CCBS (11) 2114-8563 

O evento será uma apresentação 
do livro “Tornar-se Negro,” de 
Neusa Santos Sousa com a 
psicanalista Priscilla Santos de 
Souza, uma referência nos 
estudos de psicanálise 
antirracista. O encontro visa dar a 
oportunidade para que o 
trabalho seja debatido, bem 
como a inclusão da pauta do 
antirracismo na psicanálise. 

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

https://www.youtube.com/channel/UCi3dUsLmDw-CIqEFrxAgA9A
https://www.youtube.com/channel/UCi3dUsLmDw-CIqEFrxAgA9A
https://www.youtube.com/channel/UCi3dUsLmDw-CIqEFrxAgA9A


4 

ENCONTRO DE IDEIAS 

20 horas Teams CCT (19) 3211-4150 

Com o tema "Sonhando retomar 
os estudos", Daniel Dias 
participará deste evento que 
possui o objetivo de dar 
visibilidade ao processo seletivo 
2022/1º.  

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pelo CCT. 

5 

II ENCONTRO DE TECNOLOGIAS, 
POLÍTICAS PÚBLICAS E 
CIDADANIA 

10 horas 
Canal da TV 
Mackenzie 

no YouTube 
FDIR (11) 2766-7168 

A temática é de atual relevância e 
integra as discussões em projeto 
desenvolvido no grupo de 
pesquisa CNPq “Políticas Públicas 
como Instrumento de Efetivação 
da Cidadania”. 

Transmissão: https://www.youtu
be.com/channel/UCAR79TJYxbo
P51zxAKK4wPw 

5 

POLÍTICAS PÚBLICAS E 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

14 horas Teams CEFT (11) 2114-8754 

Encontro quinzenal da linha de 
pesquisa "Formação do Educador 
para a Interdisciplinaridade" com 
objetivo de promover o debate e 
estudo de textos e pesquisas em 
andamento, além de ofertar 
visibilidade aos trabalhos e 
pesquisas dos professores da 
linha de formação. 

Transmissão: https://tinyurl.com
/yt7ndfs4 

6 
XIV CICLO DE PALESTRAS SOBRE 
DISTÚRBIOS DO 
DESENVOLVIMENTO 

8 horas Teams CCBS (11) 2114-8563 

https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
https://tinyurl.com/yt7ndfs4
https://tinyurl.com/yt7ndfs4


O Programa de Pós-Graduação 
em Distúrbios do 
Desenvolvimento oferece desde 
2005 o presente ciclo de palestras 
como uma das atividades do Dia 
Mackenzie Voluntário. O evento 
apresenta um panorama geral 
dos transtornos do 
desenvolvimento nas áreas 
clínica, cognitiva, 
comportamental, 
epidemiológica, neurociências do 
desenvolvimento e políticas, 
além das formas de atendimento 
em educação, psicologia e saúde. 
Ele é oferecido principalmente 
para a comunidade fora do 
Mackenzie. 

Transmissão: https://tinyurl.com
/urr2atpk 

6 

CICLO DE OFICINAS: FORMAÇÃO 
CONTINUADA EM PSICOLOGIA 
ESCOLAR 

9 horas Google Meet CCBS (11) 2114-8563 

O curso de formação continuada 
em Psicologia Escolar, 
gratuitamente oferecido pela 
Associação Brasileira de 
Psicologia Escolar e Educacional, 
em parceria com a Pró-reitoria de 
Extensão e Cultura da 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, pretende ser um 
espaço de reflexão e construção 
do papel do psicólogo escolar, 
bem como de sua atuação. Será 
oferecido para psicólogos que 
atuem ou que pretendam atuar 
na área escolar e educacional, 
bem como a estagiários de cursos 
de Psicologia. O curso continuará 
sendo oferecido nos dias 20 e 
27/11. 

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

https://tinyurl.com/urr2atpk
https://tinyurl.com/urr2atpk


6 

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR 
NOVAS FRONTEIRAS DA CIÊNCIA 
JURÍDICA - DIREITO À 
PROTEÇÃO, SAÚDE E 
TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS 

10 horas Zoom FDIR (11) 2766-7168 

Trata-se de evento destinado aos 
alunos da Faculdade de Direito e 
ao público externo, 
especialmente, à comunidade 
jurídica, em que será abordado o 
tema do Direito à Proteção da 
Saúde e a viabilidade dos 
tratamentos experimentais como 
garantia da efetivação desta 
proteção. 

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pela FDir. 

8 

USO DO TAPPING NA SAÚDE DA 
MULHER 

13 horas 

Laboratório 
de 

Fisioterapia - 
prédio 29 

- campus Hig
ienópolis 

CCBS (11) 2114-8563 
Encontro que visa melhorar a 
prática para desenvolvimento de 
habilidades para aplicação e 
utilização do tapping na saúde da 
mulher. 

9 

V FÓRUM MACKENZIE DE 
LIBERDADE ECONÔMICA 

14 horas Teams CCSA (11) 2766-7412 

O Fórum Mackenzie de Liberdade 
Econômica , em sua 5ª edição, é 
um fórum anual de economia 
com abordagem multidisciplinar. 
Com o objetivo de promover o 
debate científico multidisciplinar 
sob a ótica do liberalismo clássico 
e da livre iniciativa, o evento 
serve também para mobilizar e 
compartilhar experiências e 
práticas exitosas entre 
empresários, pesquisadores, 
professores, estudantes e 
organizações não-
governamentais interessados nos 
temas afeitos à liberdade 
econômica e construção de 
pontes para interação entre a 



academia e sociedade civil mais 
ampla. 

Inscrição: https://www.even3.co
m.br/liberdadeecon2021/ 

9 

MINICURSO SOBRE ASSÉDIO 
MORAL NO AMBIENTE DE 
TRABALHO 

14h30 A definir CCT (19) 3211-4150 

O objetivo do curso é ensinar, 
orientar e conscientizar sobre as 
situações que configuram assédio 
moral no ambiente de trabalho e 
dotá-los de conhecimento para 
que possam ser capazes de 
identificar uma ação que se 
configure como tal. Além de 
proporcionar visão ampla do que 
é assédio moral, como ele surge 
no ambiente de trabalho e quais 
são suas consequências. O 
minicurso será ofertado até o dia 
17/11. 

9 

A IMPORTÂNCIA DA MENTORIA 
PARA SUA CARREIRA 

17 horas 
Canal da TV 
Mackenzie 

no YouTube 
CDD-PRGA (11) 2114-8995 

Como forma de gerar mais 
interesse dos discentes pelo 
programa Mack Mentoring, foi 
necessário se criar o evento “A 
importância da Mentoria no 
desenvolvimento de uma carreira 
profissional”, que terá como 
palestrante Dennis Nakamura, 
além de depoimentos dos alunos 
que participaram do programa 
nesse semestre e o lançamento 
do Edital para 2022. 

Transmissão: youtube.com/tvma
ckenzie 

10 
I SIMPÓSIO DE DIREITO 
PRIVADO 

9 horas Teams CCT (19) 3211-4150 

https://www.even3.com.br/liberdadeecon2021/
https://www.even3.com.br/liberdadeecon2021/
http://youtube.com/tvmackenzie
http://youtube.com/tvmackenzie


A abertura deste evento contará 
com grandes nomes da área, 
além de promover o debate sobre 
o tema. 

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pelo CCT. 

10 

II ENCONTRO DE TECNOLOGIAS, 
POLÍTICAS PÚBLICAS E 
CIDADANIA 

19 horas Zoom FDIR (11) 2766-7168 

A temática é de atual relevância e 
integra as discussões em projeto 
desenvolvido no grupo de 
pesquisa CNPq “Políticas Públicas 
como Instrumento de Efetivação 
da Cidadania”. 

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pela FDir. 

11 

IDEIAS EM PAUTA: SAÚDE 
EMOCIONAL E COMPETÊNCIAS 
HUMANAS 

18h30 Teams CCT (19) 3211-4150 

Este evento propiciará uma 
reflexão interna acerca dos 
ganhos e perdas do atual 
momento, e que, ao compartilhar 
conhecimentos com os alunos e a 
comunidade local, pode-se 
contribuir para a saúde 
emocional deles. 

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pelo CCT. 

11 

CRIANDO VALOR POR MEIO DA 
ESTRATÉGIA DE MULTICANAL 
AO CLIENTE DA SWIFT 

19 horas Webex CCSA (11) 2766-7168 

Webinar com o palestrante 
Marcos Carvalho, da Swift, com 
objetivo de ofecer conhecimento 
sobre a estratégia de 
multicanal.  O evento é 
organizado pelos mestrandos do 
Programa de Mestrado 
Profissional em Administração e 



Desenvolvimento de negócios, 
com o apoio do Mackenzie 
Soluções, com base no projeto 
“Mackempresas”. 

Transmissão: https://bit.ly/3G64
zSN 

12 

AVOIR LIEU, DONNER LIEU, 
GÉNÉRER DU LIEU - TER LUGAR, 
DAR LUGAR, GERAR LUGAR 

9h30 

Canal do 
PPGAU 

Mackenzie 
no YouTube 

FAU (11) 2114-8289 

Evento vinculado ao projeto de 
pesquisa do Programa de Pós-
graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da UPM, “Habiter em 
devenir: 
autres demeures”. As 
conferências e debates aspiram 
se constituir como um lugar do 
pensamento do porvir e da 
reflexão sobre uma outra 
democracia possível ligada ao ato 
do morar como devir urbano e 
contará com a participação dos 
professores Chris Younès e 
Richard Scoffier.     

Transmissão: https://www.youtu
be.com/channel/UCyvlFSfpUsufd
O7whCTnoxA/videos?view=0&so
rt=dd&shelf_id=0 

12 

COMO NASCEM OS PROJETOS A 
PARTIR DE UM PROCESSO DE 
ESCUTA DAS CRIANÇAS 

14 horas Teams CEFT (11) 2114-8754 

Encontro mensal para 
fortalecimento e estímulo de 
parcerias e de pesquisas 
internacionais. 

Transmissão: https://tinyurl.com
/tuv85dnv 

15 

LINHA DE PESQUISA: CULTURAS, 
LINGUAGENS E TECNOLOGIAS 

14 horas Teams CEFT (11) 2114-8754 
Encontro mensal para 
fortalecimento e estímulo de 
parcerias e de pesquisas 
internacionais e terá participação 
do Dr. José Eduardo Franco, da 

https://bit.ly/3G64zSN
https://bit.ly/3G64zSN
https://www.youtube.com/channel/UCyvlFSfpUsufdO7whCTnoxA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCyvlFSfpUsufdO7whCTnoxA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCyvlFSfpUsufdO7whCTnoxA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCyvlFSfpUsufdO7whCTnoxA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://tinyurl.com/tuv85dnv
https://tinyurl.com/tuv85dnv


Universidade de Lisboa e 
Universidade Aberta de Portugal. 

Transmissão: https://tinyurl.com
/5eybdv5a 

16 

FISIOTERAPIA MACKENZIE PELO 
MUNDO 

11 horas 
Instagram 

do curso de 
fisioterapia 

CCBS (11) 2114-8563 

Trata-se de um evento 
internacional, com objetivo de 
apresentar aos ouvintes as 
possibilidades de atuação 
fisioterapêutica em diferentes 
países do mundo, por antigos 
mackenzistas do curso de 
Fisioterapia que atuam na 
assistência e/ou na área 
acadêmica em diferentes países 
do mundo para conversar sobre a 
construção da carreira, os 
desafios da atuação em 
diferentes países, e, a 
especialidade da fisioterapia em 
que trabalham. 

Transmissão: será realizada no 
Instagram do curso de 
fisioterapia @fisio.mack 

17 

WORKSHOP DE 
MEDICAMENTOS 

10 horas Zoom CCBS (11) 2114-8563 

A 5ª edição do MackInova de 
Medicamentos se trata de 
atividade integrada das 
disciplinas do 6º semestre do 
curso de Farmácia e aberta ao 
público externo. Os alunos 
apresentam o relato de 
desenvolvimento de um 
medicamento alopático inovador, 
por meio da elaboração de artigo 
científico, apresentação oral e 
debate a questões pertinentes. 
São abordados aspectos 
relacionados pelas disciplinas 
participantes. As atividades são 
previamente elaboradas ao longo 
do semestre nas disciplinas de 
Práticas na Indústria 

https://tinyurl.com/5eybdv5a
https://tinyurl.com/5eybdv5a


Farmacêutica e Tecnologia 
Farmacêutica. 

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

18 

VII CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE DIREITO 
TRIBUTÁRIO: NOVOS RUMOS 
DA TRIBUTAÇÃO 

9 horas 
Canal da TV 
Mackenzie 

no YouTube 
FDIR (11) 2766-7168 

Abertura do tradicional 
Congresso de Direito Tributário 
promovido pela Faculdade de 
Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, já na VII 
edição, um evento do grupo de 
pesquisa Pacto Federativo, 
Tributação e Financiamento dos 
Direitos Sociais. 

Transmissão: https://www.youtu
be.com/channel/UCAR79TJYxbo
P51zxAKK4wPw 

18 

DISCUSSÃO CIENTÍFICA SOBRE 
ESCLEROSE MÚLTIPLA E 
DISFUNÇÃO SEXUAL 

13 horas Zoom CCBS (11) 2114-8563 

Evento que possui o objetivo de 
promover a discussão no âmbito 
científico sobre a definição de 
esclerose múltipla e sua relação 
com as disfunções do assoalho 
pélvico, além de apresentar os 
resultados científicos. Se trata de 
debate entre a Liga Acadêmica de 
Urologia de Franca e a Liga da 
Saúde da mulher - USP/Ribeirão 
Preto. 

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw
https://www.youtube.com/channel/UCAR79TJYxboP51zxAKK4wPw


19 

MACKINOVA ALIMENTOS - 
FARMÁCIA 

8 horas Zoom CCBS (11) 2114-8563 

Os alunos que fazem as 
disciplinas de Ciência dos 
Alimentos 2 e Práticas em 
Tecnologia de Alimentos 
apresentam os trabalhos 
desenvolvidos durante o curso: 
alimentos saudáveis 
industrializados desenvolvidos 
por eles. 

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

19 

WORKSHOP DE ALIMENTOS 

9 horas 

Google Meet 
e Cozinha 

Experimenta
l do curso de 

nutrição - 
prédio 38 

- campus Hig
ienópolis 

CCBS (11) 2114-8563 

Evento organizado pelo curso de 
Nutrição, que também será 
realizado no dia 26/11,  onde os 
alunos apresentam produtos 
alimentícios inéditos, voltados à 
indústria de alimentos, 
desenvolvidos ao longo do 
componente curricular 
Tecnologia de alimentos.  

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

23 

FITOTERAPIA: HORTOS 
MEDICINAIS 

7h30 Zoom CCBS (11) 2114-8563 

Apresentação oral dos grupos 
apresentando o uso correto e 
forma de cultivo de Plantas 
Medicinais. 

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pelo CCBS. 

25 

METODOLOGIAS ATIVAS 

18 horas A definir FDIR (11) 2766-7168 

O evento constitui atividade que 
compõe o projeto “Metodologias 
Ativas no Curso de Direito”, 
propõe uma discussão conceitual 
sobre metodologias ativas, bem 
como relatos de experiências 



como forma de fomentar a 
discussão. 

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pela FDir. 

26 

O CHÃO DA ESCOLA: 
ANALISANDO PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

14 horas Teams CEFT (11) 2114-8754 

Encontro que tem por objetivo 
evidenciar as potencialidades e as 
competências das crianças: do 
planejamento à avaliação. 

Transmissão: https://tinyurl.com
/yfnsc336 

29 

DECOLONIALIDADE E POVOS 
ORIGINÁRIOS 

16 horas Teams CCT (19) 3211-4150 

Este encontro possui o objetivo 
de proporcionar debate plural e 
inclusivo capaz de fazer da nossa 
Instituição um referencial 
territorial na análise dos 
problemas sociais. 

Transmissão: o link será 
disponibilizado posteriormente 
pelo CCT. 

 

https://tinyurl.com/yfnsc336
https://tinyurl.com/yfnsc336

